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 لمقدمةا

قيمعددالقانين ددملايع ددمليهددرل ددرلام دداولمعن ددا لمعددايعرللن ددا إليللاهددامالمعايع ددملمع ادداالمع لا ددالمأتعددالمع ع
تقدي للع ندم دالل نادالعفدرلمن دا ل عاهدا ل ايللعندا التتاميدرل  اعدل ثالملمعت ا عل رلام داولمعن دا لمعدام فرل 

لمعايعم.لاعي  فملع ناالمعترل قي للاالمعت ا علام لل

مععا ال نلمع عاهاماليمالتفاق االمعايع مل طيولها ملعفدرلطا دتلت تدعللعفىيعقال ثللتيق علايعمل فسط نل
ل. جت علمعايعراعايعمل فسط نللس  االمعايعملمععييلل

نلأيعدرلمعتدرل جد لقلدللايعدمل فسدط نل  ثدللمع طديولمألعدرلمع عاهدامالمعايع دملمع يقعدمل دنإهداملمالنيد ا ل
ع دداللاعحكددا لتفدددفلمالتفاق ددااللأتتلعاددال طدديمالإا ددداولناددي ليل هالحكا ادداليقيمعددداأت ددا عاالمعيطن دددمليم 
زمعملأيلتناقضلل نل حكدا لينادي لمعت دا عاالمعيطن دمل درلأحكا االي لاا ادالينايادااليلأيناياااليم 

ل فسط ن.

 ددالقا ددالليأساسدد مفل دد اميمعقددانينلمعددام فرلعمقددمل فاددف مليعقددالأاددلحالمععمقددمل دداللدد نلمعقددانينلمعددايعرل
اعددفل اتدد ل ددرل يمجاتاددالمععا ددال ددنللنلاع عاهدداول دد لدداالعتزم لمعددايعرلمعناددا رلليددا ااتإالتعل العددنلاعمعايعددمللدد

يتطل قادال درلقانينادالمعدام فرلي تطفد لهداملمالعتدزم للمع عاهداونفااهالها ل للىيعمأللاعااجممالعتزم االتت ثلل
اما دددمل المعقيمعدددالطا قدددملاعدددفلمالنفدددال دددال حكددد يعااولام ف دددمفلكث دددال دددنلمعحددداالالمت ددداالتدددامل الت دددا ع مليم 

لمعاستيا مليمعقيمن نلمعام ف ملعفايعملمع عن م.

عددعلعمقددمل:أيعاددالنلمعددام فرلتقددي لعفددرلأ ددا نلأساسدد نمعقددانينلمعددايعرليمعقددانيلل دداللدد ننلمععمقددمل  ددنلهنددال دد
:عدعليثان االعرليمعقدانينلمعدام فرللاداملمع د ناتيا لمالعتزم للاع عاهاولمعايع مليمععمقمل داللد نلمعقدانينلمعدايل ل
لمعام فر.مقملل ثالمع عاهامالمعايع ملي ال تات ل نلمعتزم االعفرلمعايعمليك ف ملتيط ناال رلقانيناالع

عتزم االمعايع ملمع عنرلمع امالععلي دتلعمه  ملحترلتكينل ا نلعفرلااجملكل اول نلمأنلتن   لهاا نلمأإ
اللمعايعرفمعقانينل لمالعتزم للاع عاهامال جاال  ااسملع يم  ملع سالعاال عنرل.ل س عمالحالأيم 

 فدرلمعفقدعلمع قداانلهندافللنل س عملتنف المع عاهامال درل جداللمعن دا لمعقدانينلمعدام فرل سد عملحا ثدملنسدل ا لإ
ي اجدداللتادديامالن ا ددمليع ف ددملعفعا ددال ددنلمعددايللمع  ااسددملمعع ف ددمللمععا ددال ددنلمعاامسدداالمعتددرلاادداا

إاللأنل ثددللهددا لمعاامسدداال ددالزمعددالقف فددمل ددرليمعددام فرفاللدد نلمعقددانينلمعددايعرلتن دد  لمععمقددمل ددع دداالآحدديلل
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مأ دددالمعدددايل سدددتاعرلمعن دددالإعدددرلهددداملمعن دددا للاع قااندددمل دددعل دددالأياا لمعفقدددعللمعففسدددط نرفمعن دددا لمعقدددانينرل
ليمع  ااسملمعع ف مل نلأن اطل رلتن   لتففلمععمقم.

 :مشكلة الدراسة

لمعففسدط نرفرلها لمعاامسمل رلل انلك ف ملتطل تلمع عاهامالمعايع مل رلمعن ا لمعقانينلمعدام فتت ثلل  كفمل
ساسرلمعففسط نرلع ل تي نلأيلنادي للل دانل اتلدملمع عاهدامالمعايع دمل دنلمعقدانينلح ثلأنلمعقانينلمأ

لمع عاهاما.تاا تلعفرلفالتيجال اجع ملقانين مليميحملعتحا المعسفطملمع  تاملعلعمعام فرلك الأن

لمع عاهاو.يتك نلمع  كفملمعا  س مل رلحاعملتعااضلمعقانينلمعام فرل عل

حيللك ف دددملق دددا لمعدددايلللتنف دددالمعتزم اتادددالمعقانين دددملمعايع دددمللن ا ادددالمعقدددانينرل دددنلهندددال ددد ترلمعتسدددا للمعا  سددد
لمعام فر؟

 التالية؟سئلة ويتفرع عن هذا السؤال اآل

تادا تلعفدرلمع عاهدامال درل فسدط ن؟يهلل  دتاطلعداضلمع عاهدامالعفدرلاع اهرلمعسفطملمع  تاملل -1
لال؟مع جفسلمعت ا عرلعف يم قملعف االقلللمعتاا تلمعا  سلعف االأ ل

ل فسط ن؟ت تعلمع عاهامالمعايع مللاعقيولمعقانين مل رلل اىل ا -2
ل فسط ن؟س يلمع عاهامالمعايع ملعفرلمعقيمن نلمععاا مل رلل اىل ا -3
معقددانينرلمعددايل  كددنلمالسددتناالإع ددملعتحا ددالأع ددملإنفدداالأيلتدديط نلمعقددانينلمعددايعرللن ددا لل دداهيلمالسدداس -4

لمعففسط نر؟معقانينرل
 :أهمية الدراسة

لاحثل نلأجفااللااساولهاملمع يييع:تع للها لمعاامسملعفىلملامزل لاامالعف  مليع ف ملقا لمعل

 األهمية العلمية:

مع عاهامالمعايع مليتطل قاال رلمعن ا لمعقانينرلمعففسط نرفلياعفل دنللتت ثللمأه  ملمععف  مل رلل انلإلام 
 مللمعلحثل رلمعجاملمع  تامللاعتاا تلعفىلمع عاهامالمعايع مل رل فسط نفليكاعفلمعييعلمعقدانينرل
عف عاهددامالمعايع ددمل ددرلسددف لتددااولمعقيمعددالمعقانين ددملي كانددملمع عاهددامال ددرلمعتن دد  لمعقددانينرل ددرلمعت ددا عل

ل.فسط نرمعف

ل
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ل

 األهمية العملية:

ت ترلأه  ملها لمعاامسمل درل دللتي  دامالأساسد مل درلمعسداحملمعففسدط ن مل اتلطدملأساسدال درل ييديعلهدا ل
ملا ددللل2ايع ددمل  تففددمللتدداا  للالتفاق دداااسدداعملمنيدد ا لل11 قددالقددا لا دد سلايعددمل فسددط نللتيق ددعللمعاامسددمف
ل.2114

 درلييدعلحدالعفتيداا ل درلمال تادا للد نلمعسدفطملمعت دا ع مليتد ترلأه  دملمعلحدثل دنلمعناح دملمعع ف دمل
يمعتنف ا ددمل ددرلمعتاددا تلعفددىلمع عاهددامافليكدداعفلتحا ددالايالمعقايددرلمعدديطنرل ددرلحاعددملتعددااضلمعقددانينل

لمعام فرل علمع عاهامالمعايع م.

رلمعت ددا عليأ يددالمعيقدديىلعفددىلمع  ااسددملمعقيددا  ملمعففسددط ن ملحدديللمعق  ددملمعقانين ددملعف عاهددامالمعايع ددمل دد
لمعففسط نر.

 :أهداف الدراسة

  نددالعقددانينلمع عاهددامالعسددنمللالتفاق ددمجددام مالإلددام لمع عاهددامالمعايع ددملي قددالإتادداىلهددا لمعاامسددمللل ددانل-1
ل.1191

ل فسط ن.ل انلمعسفطملمع  تامل رلإلام لمع عاهامالمعايع مل رل-2

يأع دداالتدديط نلمع عاهددامالمعايع ددمل ددنل ن دديالإلددامزلمععمقددمل دداللدد نلمعقددانينلمعددايعرليمعقددانينلمعددام فرل-3
لمع قاان.معقانينلمعففسط نرليمعقانينل

 :منهجية الدراسة

 سفطلمعلاحثل رلها لمعاساعملمعيي لحيلل يييعلإلام لمع عاهامال رلايعمل فسط نليتطل قاال رلمعن ا ل
لاعناددددي لمعاسددددتيا مليمعقانين ددددملمعام ف ددددملامالمعاددددفمليمعتطل قدددداالمعقيددددا  ملل سددددتاا اللدددداعفمعففسددددط نرل

لمع قاان.مع ناجلمعتحف فرليمع ناجللمعت اامع تعفقمللاع يييعلمأ المعايل تطف ل نال
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 تقسيم الدراسة:

ليل:ل اه ملمع عاهامالمعايع ممعفاللمأ

ليل:ل فاي لمع عاهامالمعايع ممع لحثلمأ

لمع عاهامالمعايع مللعا ىتلمأيل:مع طف ل

لعنلغ اهال نلمعن  معايع ملمع عاهاماللمع طف لمعثانر:لت   ز

ليأنيمعاامعثانر:لمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالمعايع ملمع لحثل

ليل:لمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالامالمعطالعلمع يييعرلمع طف لمأ

لعلمع كفرلمعطل عملمعقانين ملعف عاهامالامالمعطاللمعثانر:مع طف ل

للام لمع عاهامالمعايع مإ امحلللمعثانر:معفالل

لعفرلمع عاهامالليل:لمعتيق عمأمع لحثل

لمعتيق علعفرلمع عاهاماليل:ل اه ممأمع طف ل

لمعتيق عليق  تعلمعقانين ملليل:ل فاي مأمعفاعل

لعفىلمع عاهامالايالمعتيق علمعثانر:معفاعل

لثالمعتيق علعفرلمع عاهامالأ:لمعفاعلمعثاعث

لمعسفطملمع  تامللاعتيق علعفرلمع عاهامالمعايع مللمعثانر:مع طف ل

لمع  تامللاعتيق علعفرلمع عاهامالليجعلعا لمأيل:لمعسفطممعفاعل

لمعسفطملمع  تامللاعتيق علعفرلمع عاهامال رلمعت ا علمعففسط نرللمعثانر:معفاعل

لمالمعايع ملمعتاا تلعفرلمع عاهالمعثانر:مع لحثل

لمعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مللمأيل:ل اه ممع طف ل
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ليل:ل فاي لمعتاا تليق  تعلمعقانين ملمعفاعلمأ

ل نلمعتاا تلي كفعللمعحك ممعثانر:معفاعل

لمعفاعلمعثاعث:لمعتاا تلمعناقضل

لمع  تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مللمعثانر:لمعسفطممع طف ل

لمعسفطملمع  تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع ملليجعلعا يل:لمعفاعلمأ

لمعفاعلمعثانر:لمعسفطملمع  تامللاعتاا تلعفرلمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نرل

لمع لحثلمعثاعث:لمالني ا لمعرلمع عاهامالمعايع مل

ل فاي لمالني ا ليطل عتعلمعقانين مللمأيل:مع طف ل

لني ا مع قاياللااللمأيل:معفاعل

لمعطل عملمعقانين ملعمني ا لمعثانر:معفاعل

لمالني ا لإجام مالمعثانر:مع طف ل

لتطل تلمع عاهامالمعايع مل رلمعقانينلمعام فرللمعثاعث:معفالل

لل نلمع عاهامالمعايع مليمعقانينلمعام فرللمععمقممأيل:مع لحثل

لليمأحاا من ا ترلمعثنا  مللمأيل:مع طف ل

لمعقانين  نلويحالمن ا لمأيل:معفاعل

لل نلمعقانينلمعايعرليمعقانينلمعام فرللمعتي  تمعثانر:مع طف ل

لنقاطلمالتاالليمالستقمللل نلمعقانين  نلمأيل:معفاعل

لمعقيا ل نلمععمقملل نلمعقانين  نلىمعثانر:ل يقمعفاعل

ل يقىلمعت ا عاالمعام ف مل نلمع عاهامالمعايع مللمعثانر:مع لحثل
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لمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمعام ف مللإا اوليل:مأمع طف ل

لا اولمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمع قاانملإ:لمأيلمعفاعل

لا اولمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نرمعثانر:إمعفاعل

لمع طف لمعثانرل:ل اتلملمع عاهامالمعايع ملل نلمعت ا عاالمعام ف مل

لمع قاانم:ل اتلملمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا عاالمأيلمعفاعل

لمع عاهامالمعايع مل رلمعت ا علمعففسط نرللمعفاعلمعثانر:ل اتلم

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 المراجع

ل

لتطل ق مفاسداعم ااسلاس رلمع ف ايفلملام لمع عاهامالمعايع دمليتطل قادال درلمعن دا لمعقدانينرلمعكدي ترلاامسدمل .1

 .٢١٠٢لمأيسطفع انفجا عملمع اتللمعحقيتفكف ملل اجست اف

لمعففسدط ن مفمعايعدملل–مع سد يع ملمعايع دملل–  تاامال نلمعقدانينلمعدايعرلمععدا لمع لداا للمعفامفنا ىلعلالمععالل .2

 .٢١٠٢ليمعتيز عفغزوف كتلملن سانلعفطلاعملل(ف٠طل)

نلمع عاهدامالمعايع دمليمعقدانينلا  لمعلط ملفلمع عاهامالمعايع مليمعقانينلمعديطنرل:اامسدمل قااندملعفعمقدمل داللد  .3

 .٢١٠٢يمعقيا ل" سايم "لفلغزولفللمع حا اومعام فرليأع االتيط ناالفلمع اكزلمعففسط نرلالستقملل

فل يقىلمعقيا لمعايعرل نلمعتعااضلل نلمالتفاق االيمعقانينلمعام فرلفلكف دملمعحقديتليمععفدي للحس نمل اين .4

معس اس ملفل جفملمعفكالفلمععاالمعثاعدثلفلكف دملمعحقديتليمععفدي لمعس اسد ملفلجا عدمل ح دال  يدالفللسدكاولفل

 معجزم ا.

 .٠٩٩٢ انفمعج لفع(لامال٠٠طل)لمعقانينرفايعمل فسط نلمعييعللقيمط نفأح الساع ل .1

(لامالمع طليعدداال٠طل)لمعايع ددمفمعقاعدداولل(ف٢ول)لمععددا فأادديللمعقددانينلمعددايعرللمعح  دداف ح ددالسددا رلعلددال .9

 .٠٩٩١معجا ع مفمإلسكناا مف

ل(ف٢طل)لمععالدددددرفمعقدددددانينلمعدددددايعرليتطل قاتادددددال دددددرلمععددددداع للأحكدددددا اامسدددددمللغان فمع عاهددددداماف ح دددددالحدددددا  ل .7

 .٠٩٩٠لمععال مفمعقاهاوفمعايمللجا عمللمععال مف طليعاال عاالمعاامساال

 .٠٩٩٩سكناا مفمإللمع عااىف(فل ن  ول٠ط)لمععا فمعقانينلمعايعرللأليله ىفعفرلاااتل .8

 ٠٩٩٩فلمعيطن مفلع انمعكت لمللا(فلام٠)يمع اااافلطمعقانينلمعايعرلمععا لمع قا مللعفيمنف ح ال يسىل .1

 دددرلمععمقددداالمعايع دددملفلمع جفدددملمع ادددا ملعفقدددانينلمعدددايعرلفللمايالمع عاهدددامالمع دددااعلمعسدددم فجعفدددالعلدددال .11

 .٠٩٢٠(لفلمعج ع ملمع اا ملعفقانينلمعايعرلفلمعقاهاولفل٢٢مععاا)
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مععدددااللمع ادددا ملعفقانيناعدددايعرفمع جفدددمللمعددايعرفمعدددايالمعت ددا عرلعف عاهدددامال دددرلمعقدددانينلل دددياوفعددزلمعدددا نل .11

 .٠٩٢٠لمعايعرفمعقاهاوفمعج ع ملمع اا ملعفقانينلل(ف٢٢)

معتن ددد  لمعقدددانينرلعمعتدددزم للاع عاهدددامال دددرلمعت دددا علمعففسدددط نرل"لاامسدددملل سدددا  فع دددامنل ح دددرلأح دددالألددديل .12

 .٢١٠٢غزولفللسم  مفمإلمعجا عملليمعقانينفكف ملمع ا عملل اجست اف قاانعللاع ا عملمالسم  مل"لاساعمل




